
Ogłoszenie konkursu 
NA OPRACOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ 
2013 ORAZ SCENARIUSZA KAMPANII PROMOCYJNEJ 
ZOO Wrocław sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław  
woj. dolnośląskie  
Osoba upoważniona do kontaktów:  
Monika Kownacka 
tel. (0-71) 348-30-24 w. 106, tel. kom. 512 521 133 
faks (0-71) 348-37-68 
e-mail: m.kownacka@zoo.wroc.pl 
Tryb postępowania: konkurs przeprowadzany zgodnie z  procedurami Pzp, otwarty, 
jednoetapowy 
Regulamin Konkursu: .pdf 

Określenie przedmiotu konkursu 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii marketingowej dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 
wraz ze scenariuszem kampanii promocyjnej, zgodnie z wymogami przedstawionym w 
Regulaminie konkurs.. 
CPV: 79341400-0 (usługi prowadzenia kampanii reklamowych), 79342200-6 (usługi w zakresie 
promocji)  

 

Harmonogram Konkursu 
 Ogłoszenie konkursu przez Organizatora – 15.01.2013  

 Nadsyłanie pytań przez uczestników Konkursu do regulaminu Konkursu – do dnia 
28.01.2013 do godz. 14:00 na adres: ZOO Wrocław s. z o.o., ul Wróblewskiego 1-5, 51-618 
Wrocław 

 Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania przez Organizatora (drogą elektroniczną/faksem) – 
niezwłocznie 

 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do dnia 08.02.2013 r. do 
godz. 12:00 

 Termin odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w Konkursie oraz do wyjaśnień dotyczących tych dokumentów – 
11.02.2013 r.  

 Termin  zaproszenia do składania prac konkursowych – 11.02.2013 r. 

 Termin składania prac konkursowych – 15.02.2013 do godz. 12:00 

 Termin ogłoszenia wyników konkursu – 18.02.2013 r. do godz. 14:00 

 Termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – ok. 25.02.2013  

 W/w terminy konkursu mogą ulec zmianie lub przesunięciu, o czym Organizator Konkursu 
będzie informował uczestników Konkursu na bieżąco. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 
 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające 
wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu. 
Warunki,  jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu, wraz z wykazem oświadczeń i 
dokumentów, określone są w rozdziale III Regulaminu Konkursu.  

 

Kryteria oceny prac 
Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria i ich znaczenie: 
Cena - planowany, łączny koszt wykonania prac netto (K1)  10% 

mailto:m.kownacka@zoo.wroc.pl


Atrakcyjność kreacji wizualnej     (K2)  30% 
Trafność doboru kanałów komunikacji    (K3)  30% 
Strategia i plan marketingowy     (K4)  30% 
 

 

Nagrody 
1. Nagrodą  za opracowanie  strategii marketingowej  2013 i scenariusza kampanii promocyjnej 
oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw  pokrewnych dla wybranej przez Sąd 
Konkursowy pracy konkursowej jest zaproszenie autora do  negocjacji w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na realizację dzieła. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeżeli żadna z prac 
konkursowych nie znajdzie uznania w ocenie Sądu Konkursowego. 

 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
oraz składania prac konkursowych 
 Sekretariat. ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław 

 

Rozstrzygnięcie konkursu  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.02.2013 r. do godz. 14:00 
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, informację na stronie internetowej ZOO:  www.zoo.wroclaw.pl  oraz na tablicy 
ogłoszeń Organizatora Konkursu.  

 

Szczegółowe informacje  
zawiera Regulamin Konkursu, dostępny wraz z załącznikami na  stronie internetowej ZOO: 
www.zoo.wroclaw.pl 

 

Ogłoszenie o konkursie  

na opracowanie strategii marketingowej 2013 oraz scenariusza kampanii promocyjnej zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2013  pod numerem  20596 

 


